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Mihez tartsuk magunkot. 
Alábbiakban rövid gondolatodat ragadunk 

'Cáliay Miklós miniszterelnök kípvinelőbázi 
besztdibft'.  Gondolatok»', amelyekről nem győz-
zük htngozteir.i, hogy minden magyar embernek 
ismernie kell. Meg keli barátkozni* velilk és 
ebben a szellemben fel  ke I késztl'nio az egész 
nemzetnek a reánk hárulandó nagy feladatok 
betöltésére. Végeredményben az egész harc 
kimenetele attó! függ,  bogy mennyire értjük 
meg a mindenkire kötelező á'dozatnak és válla 
lásnak kérdését, ügy percig nem lehet senki 
nek szemelő! tévesz'eni azt, hogy háborúban 
éiünk. Minden lemondást, ba kell nélkülözést 
egyemberként szívesen kell vállalni a végső 
győzelemért. 

— Változatlan kormány változatlan prog 
rammjával jövök, — mondta a miniszterelnök. 
Háborúban élünk, háborúba kerfl  het az ország, 
később, mint a többi európai országok. DR tudo-
másul kell vennünk, hogy mától kezdve súlyo-
sabb terheket kell visalnUnk és az egész orszá-
got ennek a szolgálatába kell állítanunk. 

— Amit teszünk, elsősorban magyar érdek 
bői tesszük s ha a harc ha'árainkról ezer kiló-
méterre folyik  is, az ország határaiért harco'unk, 
maguikér' , népünkért, fennmaradásunkért.  — 
Ehhez a harchoz partnereket keresek az ország-
ban a utili nem iprapndnxlr azoknak 
puszlulniok kell ebből ae országból. 

— C >lunk n nemzeí önc4lu*ága, ez hatja 
át külpolitikánkat amit megszab a geopolitikai 
helyzet és a belpolitikai adottság. A baráti áüa-
mok vezetőivel váltott táviratokban leszögeztük, 
h igy ezt a po itikát folytatjuk  20 év óta töret 
ienQI, mert ez nem konju'rurális politika, ha-
nem változhatatlan adottság. Igy természetes a 
bo'sevizmus elleni küzdelmünk is Harcolunk az 
uj rendért, Európa jövőjéért, a magyarság sorsá 
ért, a Dunavölgye békéjéért s hogy a Kárpát 
medence minden népe megtalálja nyugalmá*, 
megélhetését és békés fejlődését  Es azt jelenti, 
hogy a magyar politika állásfoglalásán  változ-
tatni nem lehet. 

— A mi helyzetünk Németország éB Olasz 
ország oldalán van. 

— Németajkú honfitársaink  helyzete kodi-
fikálva  van. Mi ezt a megállapodást becsületben 
tartjuk, tőlük is ezt kérjük és el is várjuk, hogy 
H magyar állameszm<Sbe beilleszkedve folytatják 
életüket és kiküszöbölünk minden súrlódást. 
Bz a kérdés elsősorban közigazgatási kérdés. 

— Megragadom az alkalmat, hogy az el 
HZákitott magyarság felé  küldjqm üdvözletemet 
a kérjem viseljék sorsukat türelemmel. Mi nem 
feledkezünk  meg róluk I 

— Hadba indulunk egész rendelkezésünkre 
álló hadseregünkkel, amely mögé fel  kell sora 
l ouatnunk teljes belső erőnket. As itthoni erők 
felsorakoztatásáról  is gondoskodom, a külső erőt 
a honvédség biztosítja. E vi ideákért szállunk 
harcba. Ebben a harcban utolsó erőnkkel is részt 
kell vennünk, mert most dől el, hogy a magyar 
haza megállj a-o helyét a jövőben. Idáig jól él-
t'ink, de most háborúba megyünk, amely csak 
győzelemmel végződh^, viszont itthon meg kell 
Hzünnie a daskálkodásnak. 

F I a H fS  Mikóucca 10. szám alatt 6 szoba, 
L 1 rtUU 2 előszoba, konyha, kamara, fürdő 

szoba, pincét magában foglaló  ház, nagy kert, 
gazdasági épületek. Iskolának is alkalmaB. 

Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban. i -« 

Ismerjük meg egymást. 
F^lczabaduláfui!1;  ó"< állandóin hangoztatjuk, 

hogy a jövendó ujraípitb ' unkájáhoa maradéktalan 
magyar egységgel keit felkerülni.  KerünUnk kell a 
személyi ellenteteket, politikai harcokat és egyéni ér-
vényesülést soha sem szab :u a tÖBÖB.aég érdekel fülé 
helyezni. Al európai nagy ujjárend'léBben csak Igy 
tudjuk méltó helyünket betölteni. Ahoz, hogy mlrd 
aneyitn f  <lkésiUljünk a jövendó nagy alkotáséira, el 
engedb»tetlen feltétel  egymás megismerése. A kisebb-
ségi sors 22 e?it-nd?ja alatt Brdély nem kísérhette 
kelifi  figyelemmel  ai anyacrazág, politikai köiignrga 
tátd és kulturális fejlődését.  C-ink nagy vonalaiban er-
<esUlhettünk arról, hogy n i tijr'énlk a cionkaort-i ág-
ban éa aa Idegen hatalom gondosan vigyázott arra, hogy 
a nsgy tömegek ne Ismerhessük meg a magyar eletet. 
Bizonyos mértékig ee anyiomágban Is ai a helyűit, 
hogy erdélyi torsküidelmek részleteit sz erdélyi nap-
tömegek gazdasági, siocliiis és kulturális kiváiaági>it 
csupán szórványosan megjelent sajtóközleményekből 
Ismerik a sieleBebb nép'éteget. 

Nagyon helves veit tehát az a gondolat, amelyet 
annak Idején ai Erdélyi Párt vetett fel  és amelynek 
aa volt a célja, hogy jobban meg kell egymást Ismerni. 
Ai erdélyi magyarnak síüksége ven erre, hogy pon-
tosan lumrrje mi történt t»z anyaországban an alatt a 
22 esztendő alatt, emlg Id gen ura.om alatt éltOnN-. A 
m*glBm»réB köielebb hona egymásból a magyar szi-
vüket. Ugyanakkor előmoiditla acélt hogv ri er 
délyl életet minden Bökkenő nélkül tökéletesen bele-
menthessük as bnyaorsiág vérkeriogc'Bóbe. Arra 1B 
síükBég van aionbar bogy ai sny»ort>iágbeli magţn-
rok ls megismerjék Brdály kiseobségl korszakának 
bősl küidelnHt. Ai erdéhl lelket csak akkor lehet 
Igrréa ha í!:.ztcl... u.:l n l J i! 
a körülményekkel, amelyek hatással voltak rá. Igy 
könnyen megértbetjük ai erdé'yl Bieliem titkát is. Áz 
erdalyi mellem azoknak a tényezőknek hatása alatt 
elakúit ki, amelyek a kisebbségi Bors 22 esztendejé-
ben ua erdélyi magyarok ÖBBiefertását  ós egységét 
'.étrehozráfc. 

Eontk a célnak kivánt Brolgálni a Magyar É et 
Pártjának soproni tagoz Ua, amikor a legutóbbi párt-
napjára ri Erdélyi Pártból is eiőadót kért. i Erdélyi 
Prirt dr. Qaál Alajoi gyergyószen'mlklósl orsiággy ülésl 
képviselőt küldte kl a soproni pártmpra, ahol a vá-
róinak és környékének mígyartáz» n«gy tömegekben 
vonu't fel.  N :vea-ates esemény kőséletünkb -n, hory 
Erdély követet küldött aa orsi'ág legnyugatibb csücs-
kébe. A magvar fö  d két egymástól legtávolabbi sarka 
ölelkeiett össie eien az Ünnepen, a magyar művelt-
ség legnyugatibb végvárában Bopronbao, a nyugat 
kapujában. 

Örömmel kell megállspltar u'ifc,  bogy aa értelmi-
ség éi a nép egyforma  lelkes-dessel fogadta  se Er-
délyi Párt éB aa erdélyi mig.araág képviseletében 
megjelenő dr. Qtál Alajos*. Ai erdélyi képviselő álta-
lános képet ncujtott baliga.óinak ai erdélyi magyarság 
helyietéről. B "számolt a megyarság srivós munkával 
létesített érdekvédelmi szervezeteiről, csak abban le-
hetett mentségünk, ha nrndan Irányú támadással si< m-
ben ugyanazon a síkon ki tudtuk építeni megfelelő  v'-
dalmi sierveietünket, Értékes és alapos képet nyultott 
»• erdélyi magyarság Ö9sz°s Intéiményelről. B-azíd-
végén hangostatta, hogy a kisebbségi Bors áletre-halá'rn 
menő küidelmelben a magvarság aok élettapasztalat-
tal gazdagodott. Amikor ütött a felsiabadu  ás órája, 
ai erdélyi magyarságnak egyik legnagyobb gondja aa 
vo'.t, hogy eieket a drágánaseraett élettapasztalatokat 
hasanoBlthassa ai nj életben. Erdály magyarságának 
as a meggyőződése, hogy esek a tapasatalatok, ame-
lyek a kisebbségi sorsban levő erdélyieket egymás 
megbecsülésére tanították, aa egéBS magyar nemset 
hasanára ssolgálnak. 

Oaál Alajos dr. e'őadáBa uijelső állomás aaon az 
utnn, amely egymás tökéletes megismeréséhei veaet. 
BlitoBra reméljük, hogy ezt as előadást számos ha-
sonló köiélat| megnylIvánn'áB foija  követni ugv Er 
délyben, mint aa anyaorsiágbap. Minél közelebb jn unt 
a cMhoi: egymás megismeréséhez, annál biionyoaebb, 
hogy teljes felkéBiü'tséggel  láthatunk honé ez újjá-
építés nary mutkájáboe. 

.Dóra" góz- és kádfürdő  Osikszereda, 
olyan gépészt keres, ki családjával eltudja 
látni a fürdővendégek  kiszolgálását éB a für-
dőt bérbe is VCBIÍ. Bardóoz Márton vegyes 
ára keresi edő, Csikszentsimon. i—a 

Orosz istentelenek harangjából 
bácskai székely harang. 

A-drásföldjén  márciuB hó 25-én a Bukovlnábó' 
visszatért síékeiyek egyik telepén megható, ssivbsfuró 
szép ünnepet rendezett aa orosa harctérről vliBiatért 
m. klr. I. Gépkocs'só Zászlóalj budapeBti tlsitlkara éB 
Ipgénys^ge. A székely srármaiásu vltéi lófő  Vastagh 
György alezredes vezénylete alatt ktlidő zászlóalj a 
Djnec mellett csatát nyert és Itt, ai egyik orosi kol-
ho'zban, VoilkájH-KamlEcbowsehanevü községben hatal-
mas harangot zsákmányolt. Valamikor oroBZ templomi 
harsog lehetett, aionban vallásos jelvényeit az oroszok 
lereszelték és a Kolholz sarlós és kalapácsos tornyá-
ból robótmunkára hivta a fehérarcú,  vörös rBbsso'gá-
kat. A laákmFnyolt harangot a győzedelmes honvédek 
mindjárt egy bácskai ssékely telepnek siánták és két-
eier kllóméteren karcRzlül cipelték magukkal a haran-
got, amely különben rtp?dl állspo>ban került a kesttkbe. 
Budípaiiten pej át kölUAgükön újra öntették a meleg-
eaivü katonák és két dlazas dombormüben két felirás 
került a harang oldaiára: „Bient György, védelmezd 
Hazánkat.* Másik olda'on: 

„Az Istentelenek harangjB hirdesse Isten dicsősé-
gét. jidoiAnyoita és újra öntette a m. kir. Budapesti 
I. Honvéd Gépkocsizó Zásilóaij a Donec mellett asák-
mányoit ezovjet Kolholz-hsrangból." 

Dr. Ijjas Józief.  Bácska érseki blitoia szentelte 
meg n baraegot tábori mlBe keretében. Vitéz Vastagh 
G;örgy ntezredes lebilincselő beszédben adta át a ha-
rangot. Utána Szabadka főispánja,  majd polgármestere 
berz 1'.. A Telepítési KormánybiitosBág képviseletében 
pedig dr. Nímath Kálmán p'ebános, aki a lóascfFalvl 
énektari Is mtgáva: boita. Al erre az alkalomra saer-
•ett énakszövegei éa a frlBB  sieraéBÜ melódiák lebliin-
cneiten ugy a könnyező katonákat, mint a civileket és 
a távoli telepekről ls össaegyült síékelységet. Ai andrás-
faivi  Hẑ kely ácaok nngysaerü harangtornyába ekkor 
f îbuaták  a harangot, amit a vitéa alezredes hnaott 
meg lerelÓBiör. A harang eiüstöB szava versenyre kelt 
a jóiüt ff  alvl kórussá', amelyik a har&ngtorony tövében, 
ki.fliomuit  ütemekben kísérte a cMgáján fölfelé  törekvő 
.'abazolrák harangjának* érdekes sorsát. RabBiolgák 
földjén  eit, a stive ott megrepedt. — Honvedek karja 
fö'eme t̂e  ót, a haBadt salvet meggyógyította éB egy 
bácakai saékely telepre hozta el, ahol a Bzebb magyar 
jövő dalát fogja  hirdetni. 

Az Erdélyi Kárpátegyesület Csikszéki 
Osztályának kirándulási tervezete. 

Az EKE Cslkciékl Ositályának kirándulási bisott-
sága összeállította az Idei nyári kirándulások sorrend-
jót. a i EKE ositály aa idén a kirándulások rendelé-
sébe blconyoa rendszert veiet be, amellyel lehetővé 
kívánja lenni Csík megye termésseti szépségeinek és 
érdekességeinek alppos megismerését. A bliottság terv-
bevette, ho»y si Idai kirárdu'ásokat ngy csoportosítja, 
bogy * rétz'.vevók megismerhessék Csik vármegye 
múltjáról besin'ő régi várak ób történelmi emlékek 
romjait és maradványait, mint például a három ssö-
gödl vár. a Olcsói vár, a rákoBl Pogány-vár, a tns-
"•ídfürdől  cslkl Bálványos-vár, a CBomortáni Vár domb, 
a csiksomlyól Só vár, a Bogát-vár, Szetye-váre, stb. E 
Mrándu'ások a-kalmával ai egyesület veaetőségének 
honáértő tagjai a várak ób emlékek múltjáról előadá-
soké fognak  tartsni. 

Ai EKE Cslksaékl Osztálya a kirándulások egy 
máB csoportját aznirB a helyekre fogja  és hegyekre 
veaetl, amelyeket eddig alig kerestek föl  a lermésiet-
járók. Á cslkl turisták eddig főleg  a Hargitát, aa Egyeskő 
környékét, a Gyllkostó vidékét, a Bsent Anna tavát 
látogatták, vlssont klaknáiatlanul maradt saámtalan 
szebbnél ssebb hegy ás hegycsúcs, amelyekre jó ntak 
vesetnek föl  ÓB amelyekről remek körkép tárul a tu-
rista elé. A nyári turista programba tehát a bliottság 
a következő hegyek Kikeresését és megmásaását vette 
•érvbe: Si«tlő havas (1496 m ) Pogányhavas (1852 m.) 
Naskalat (1566 "< ). Fertőtető (1589 m ). Oatoros (1386 m) 
Fekete R (1539 m.) Kaku^begy (1558 m ) e Lucs 
melléke (1000 m) a c om^fahl  D ih gy (1695 m.), 
M lőbavaa (1777 m). Fancaltető (1684 m). 

As O 'ftáiy  » kirándulásokat április hó elején, mi-
helyt ai időjárás és ntviszonyok megengedik, rögtön 
megkezdi és aa egyes kirándulások részletes tudnivalóit 
Idejében köiölni fogja.  Bauton ls aa Bssaes kirándu-
lásokra meghívja valamennyi tagját, továbbá mindazo-
kat a termésaetkedvelőkei akik Csik megye történelmi 
emlékeit As termésseti Baépaégelt óhajtják megismenl, 



a-ik oidfti. 

Az erilélyi ideieaforialon és a meiönazilaxáii. 
Bánffy  Dániel báró, aki erdélyi kisebbségi Borából 

került Magyarország földmüvelésügyi  miniazteri aiékéba, tár-
cája körében aok olyan országos intézkedést, amelyek Áldá-
sos hatását részben már moat érezzük, részben a jövő nem-
zedékek fogják  áldani mnnkálkodáaának emlékét. A rendel-
kezések hatás» leginkább abban a mezőgazdaságfejlesztő 
programmban jelentkelik, amelynek fundamentumát  ez az 
egymilliárdos áldozat szolgáltatja, amelyet a magyar nemzet 
költségvetésileg nyújt ahhoz a tervhez, amelynek közép-
pontjában az állattenyésztés fejlesztése  a a magyar állat-
állomány számának megkétazerezéae áll. 

Magyarország állatállománya ma 6 millióra tehető, de 
hogy mezőgazdaságunk fejlesztése,  a megművelhető földek 
jé karban helyezése a a törzs- és hasállomány kielégítő 
legyen, ebbSl a célbél egyelőre 7—S millióra, fokozatosan 
;i—10 millióra kell azaporitani az állatállományt. 

A visszatért területek állatállományát a kivonnláakor 
megtizedeltéit s a megszállás alatt a mag' er birtokoaosztályt 
nnmcsak földjétől,  do állatállományától ia megfosztották.  A 
telepítést ig csak a megteleld állatállomány biztosításával 
lehet eredményesen elvégezni a most még hatványozottabban 
ionnál! annak szükségessége, bogy az nj g a z d a s á g i egyedek 
életképességéről gondoskodás történjék. Nem kÍBebb fontos-
ságú a közellátás biztosítása, amely ugy húsban, mint tej-
termékekbea attól a megnagyobbodott állatállománytól vár-
ható, amelyet az uj gondoskodás nynjt az orazág lakóaságának. 

A riroii lakottig  ellátása. 
Városaink, leszámítva egyes alföldi  éa erdélyi vároao-

kat, nem rendelkeznek elégséges takarmánytermelő területek-
kel s különösen a szarvasmarha hizlalás éa a tejtermékek 
előállítása okoz nagyobb gondot. Azok a — főként  — er-
délyi és székelyföldi  városok, amelyek havasi legelökkel 
rendelkeznek, egyenesen predesztinálva vannak arra, hogy 
tartalékkamrái legyenek a vároBoknak éa az ország lakos-
ságának. 

Badapeat a sertéshizlalást ma részben a pestkörnyéki 
helységekben végzi, de már a tejtermékek előállítása céljá-
ból donántnli tejgazdaságot ia szerzett, mert a fóváros  ve-
zetősége belátta azt, hogy előállítás és tartalékolás szem-
pontjából biztonságosabb éa egységesebb az, ha saját üze 
mében gondoskodik a milliÓB város tejtermék Bziikséglntéről. 
Még kérdéses ugyan, hogy a pécsváradi tejgazdaság az ura 
dalmak teiíelbozutalával éa feldolgozásával  együtt elégséges-e 
a szükséglet ellátására? 

A főváros,  mint mondottuk, zsiraertéaről éa tejtermék-
ről gondoskodik, caak az a kérdés, hog a rohamosan lej-
lődő Budnpest és a környező városok fejlődési  tendenciájá-
val lépést tnd e tartani a mai anyagtennelés ?... Ha ez kér-
déses, akkor előbb, mint később, gondoskodni kell arról, 
hogy a közellátás zökkenéamentesen legyen biztositható. 
Alarhahnssal ngyan ezídőazerint el van látva a fővároa 
közönsége, de a minőségi ellátás nem mondható éppen kifo-
gástalannak. Emlékezhetünk, hogy a békeidőben a havaai-
legelőkön hízott marhát Budapesten ki sem vagonirozták, 
hanem egyenesen Bécsbe szállították a innen keletkezett a 
azakácamüzészeti elnevezés: „bécsi hna', „bécsi csonthús". 

Az erdélyi  havasi legelők. 
Itt kapcsolódik be Bánffy  Dániel programmja az orazi-

gos közellátásba a itt lehet arról beszélni, hogy a tejelő 
állatállományt miként lehet bekapcaolni az idegenforgalom 
ég belső vándorforgalom  szolgálatába, hogy a székelyföldi 
éa erdélyi fürdő-  éa gyógynyaralóhelyek mindig rendelkez-
zenek megfelelő  tejmennyiséggel, tejtermékekkel éa huaaall 
Badapeat gondozásába vatta a Szováta-fürdőt,  mert a nyara-
lók ellátásáról íb gondoskodni kell, különben csonka leaz a 
belső forgalom  programmja. 

A boldog békeidőkben az erdélyi-azékelytöldi fürdők 
környékbeli látogatói és vendégei ugy gondoakodtak ellátá-
sukról, hogy a tejelő teheneket éa bivalyokat előbb lábon 
elszállították a fürdőhelyre,  Borszékre, Tusnádra, Szovátára, 
Élőpatakra, rendszerint megrakott szekérbe fogva  a amikor 
az élelem B a tejelő jószág megérkezett a fürdőhelyre,  akkor 
érkezett a távirat: .Lehet indulni a feredőbe,  mert van tej, 
kenyér, zsir." Az allatok ott legeltek a fürdőidény  tartama 
alatt a közeli legelőkön s minden reggel, minden órában ott 
párolgott az asztalon a tejfeles,  haboskávé. 

Ezt a biztonságot most is n njtani lehet a fürdőven-
dégeknek, ha a földmivelégügyi  kormány intenciói értelmé-
ben tejelő- és hutállatról gondoskodás történik, mert az 
állatok ellátása, takarmányozása példáa módon elintéziat 
nyerhet. Ha tehát Budapest Szovátát továbbra ia gendjaiba 
veszi, akkor ezt a megoldási módot be kell iktaaaa elgon-
dolásai közé. 

Idejében  kell  gondolkodni. 
Iki az elmúlt nyáron figyelte  a székelyföldi  fürdők 

életét, de figyelte  a fürdők  közelében levő vároaok ia küz-
aégek életét, az megállapíthatta, hogy a kellő gondoakodág 
hiánya miatt a városok, közgégek lakói hiányt szenvedtek 
elaőrendü élelmicikkekben B a vároaok és közaégek lakói 
az idegenforgalom  ée belaő vándoitorgalom szenvedő alanyai 
lettek. Az élelmiszereket a fürdők  éa nyaralóhelyek számára 
felvásárolták  s ami a tőrzglakóknak maradt, az gelejtea éa 
méregdrága volt. 

A mostani tél in kora tavasz arra való, hogy idejében 
gondoakodág történjék a közellátás biztosításáról. Sajnoa 
közismert betegaég, hogy a kérdéseket sokáig hagyjak érni 
B a patópáloakodó érlelés ideje alatt beköszönt a szükség a 
reánk szakad a baj. Akkor jönnek az indokolt éa indoko-
latlan kritikák a a azezon végén u t látjuk, hogy hiába 
ontja a természet az 0 csodás látnivalóit a nynjtjâk a für-
dők éa a források  a gyógyvizet, aa emberi gyarlóság a 
csodás fürdők  hírnevét k o ok áztatja a az üdülést éa gyógyu-
lást keresők inkább otthon maradnak. 

Dr. VÁKÁB P. ABTHUB. 
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Nagyböjti megfontolások. 
6. Al •ugédelméaaég. 

Ai egéaa világban törvényaierüség uralkodik. A 
bölcs Teremtő megadta a szervetlen világnak a fliika 
törvényeit s aiokhoi hajnálnyl pontossággal ragasa-
kodaak és alkalmaakodnak a testek. Hl lenqe, ha ai 
egyik csillag nem engedelmeskedne és letérne égi 
pályájáról? A s«erves és élő világba bele oltotta ai 
ősatőnt s mindenben eit követik és nem csalódnak. Ut 
lenne, ha a növény öaitönsierü síükségességgel ellen-
tétben a naptól elfordulna;  mi lenne aa állattal, ha nem 
torpanna meg a mélység előtt? 

Aa cgÓBB termésaetben subordlnáció, alárendeltség 
látható. A kisebbik szolgálja a nagyobbat, az alacsony-
randi) engedelmeskedik a magasabbnak. 

Ha ez igy van aa egysaerU teremtményeknél, ok 
vetlenhl fenn  kell, hegy álljon a teremtő remekmüvé-
nél, az embernél is. Csak éppen aa ember lógjon B 
levegőben és ne függjön  senkitől, ea tehetetlenség. A 
nagy mindenséget Isten ai emberért teremtette, hogy 
aa ó érdekét saolgálje, de vlsiont aa ember kötelessé-
gévé tette, hogv egyedül.csak neki szolgáljon, enge-
delmeskedjék. És ea rendjén van. mindenki könnyen 
megerihetl. Hiába, as ember több ai áltatná', de mégis 
végeB teremtmény: teste alá van vetve a mulandóság 
törvényének, eaael siámolnl kell B ebhei Baját érdeké-
ben köteles alkalmsa* odni. A véges lény támasara, 
segítségre ssorul. Nem függetlenítheti  magát T-remtője 
parancsaitól. ValahányBtor megpróbálta, mindig roassul 
ütött be neki. Itt a földön  nem tndja ugy magát nagy-
korúsítani, hogy Istenre ne szoruljon. „Nálam nélkül 
semmit aem tudtok tenni." Eiég csak aa őzsililóre, 
Kainra, Noélvadékalra, Bábeli torony építőire,a isidókre 
gondolni s teljesen Hsaiéban áil előttünk ai önállósított 
emberi élet szomorú képe, boraasitó követkdimérye. 

Ugyanis valakihea, vagy valamihei kell ai ember-
nek igazodnia. Ha Istennek nem akar enged jimeskednl, 
akkor embertársának adja be a derekát. Ha még est 
aem töri maga felett  melyebbre sttlyed, saját teste 
kerekedik feltt1.  K»zd diktálni neki s 6 késieége&en 
szót fogad.  Hova ittillk le a teremtés koronája, ba 
senkinek sem akar engedelmeskedni? Vegre mindenki-
nek engfdelmesktd'.k.  Pedig ha Isternek enged'ímec-
kedne, akkor uralkodna, mart Istennek engedelmeskedni 
annyi, mint uralkodrl Uralkodik önmagnn, intri maga 
felelt  c*ak a Legnagyobbat Ismeri el s a legfőbb  útnak 
aio!gál. H* embernek fogad  saót, ea rabsaólgaság, ha 
alacsony össtönelnek ssolgál, aa emberi nívó alá sülyedt. 

A bünöf;  ember megtagadja Istennek a szolgá'atot. 
„Nem Fzo'gá'o* reied" — est a láaadoió kifojrtdeBt 
veti Isten iiemebe o°gy gőgjében. .Kl aa Isten" ? nem 
iBmer̂ m aat ni Urat I Aiert nem tesiem eit, amit pa-
rancs, aat csinálok, emit akarok, ami jól esik nekem. 

• Milyen kest-rU csalódás a vége eanek a hősködés-
n«k. Mindenik u'.o jár* bevallja : egyedül Inlen a ni>gy I 
0 g) őr delmesktdlk minden felett.  „Engedelmes em-
ber győzelemtől besié.", az engedetlen legyőzött, vecz-
»es marad mindig. 

„Minden hatalom oanan felölről  vanl* H< Isten-
nek engedelmeskedünk, naküuk is engedelmeskednek. 
Ha est a szemet kivessiük a láncból, rablánc, bilincs, 
béklyó válik belőle, mely minket össiekötöa 

Álért van rossz világ, mert ai emberek nem akar-
ják Istent maguk felett  ellBmerni a legnagyobb Urnák, 
vétkeinek és nun engedelmeskednek neki. Blinbánó 
lélekkel fájlaijuk,  hogy botorul siolgáltunk ördögnek, 
világnak, testnek, keztjönh már Istenre hallgatni s nek) 
engedelmeskedni, bogy gyóiittnk minden vonalon. 

P. Réthy Apollinánsz 

Tanfolyam  bezárás. 
Calksientmárton—Csektfalva  népművelési boldo-

gulás utja c. tanfolyamának  bezárása folyó  hó 22-én 
Ünnepélyes keretek között folyt  le. Az ünnepélyen meg-
jelentek a belyl népművelési bliottság dlézelnökei Nagy 
Antal eapares, Dr. Nagy Jenő kir. köajegyiő ÓB KlrMv 
litván vm. népmüveléBl b. titkár. 

Bsőke Ágoston népm. goudnok ttdvösii a megje-
lenteket s besiámoll a 3 hónr.pos téli tanfolyam  lefolyá 
sáról, melynek anyagi kiadásainál hathatós segítségül 
.za'gált Gvöiffy  Endre főjegyző  népm. elnök. 

Elő dók to'tak: Dr. N-igyJdnő kir köij>-g\aő ip 
Dr. Márton Lásiló főszolgabíró  a történe'»mbő. B 1 
János főállatorvoti,  as állBttenyéBstiBbő . Dr. Satp Fe-
renc j. tlsitl orvos, aa egésigegtnnból. Dr. Bilmonlsa 
Liailó kir j ári a bíró, a törvényekről. Seberényt F renc 
erdőmérnök, ai erdésietből. Gyötffy  Endre fójegyió  és 
Ajváss Jtaos s. Jegyaő, a polgári jogok és kötelessé-
gekből. B'őkn Agoaion ny. ig. tauitó. magyarnyelv ée 
kerfaaMból.  C-Iky Mihály siöv. ellenőr, a szövetkeiet 
rői. Gbi le György póetamester, a póstáról. Mátyás Jó-
•stf  a növénytermesztésből. György Endre l«r. tanító ée 
Vaccsó 1 oia Mária tanltóiő a töldrajiból. 8íl>i Erzsé-
bet tanítónó és Nsgy Ju'iánna óvónő sa énekből 

Aa ünnepély műsora: Hissekegy, énekelte a kö-
•önség. Ai liniepély nagyságát és annak jövőre veié 
footosságát  méltatta Dr. Nai y Jenő kir. köijegyiő. „Fel 
a saent bábomra Petőfi  8 «dórtól, Biavalta Tekse An-
tal. Fel-fel  vitéaek a csatára énekelték a hallgatók 
A'kalmt bestéd Boga Antal. A hamts latin, eiavaltn 
Tamás Ant«l. Nép enekek, a hallgatók által. A váltó 
Irta Tóth litván, szavalta Vitoa Vilmos. 

A műsor befejezésével  Király István népm. h 
titkár emlékeaett meg a tanfolyam  időköal menetéről s 
mondott kössönetet Sióké Ágoston nyűg. lg. tanítónak 
a tanfolyam  B'keres veaetéséért, egyben aa előadóknak 
mnnkásaágnkérl. 

Aa ünnepély a Bsép siámban megjelent kfiiönség-
nek, székely himnusz eléaeklásével ért végett. 

18 aata. 

Kölcsey, az örök nemzetnevelö. 
Másfél  évBaáaad messzeségéből la teljes Biépié-

gében tündöklik felénk  Kölcsey Ferenc nemes alakja. 
Meghatóit salvvel nénük arcképéi — annak a kivéte-
lesen rendkívüli léleknek a tükrét — melynek nemes 
ssépBégét, még B himlőben elvessltett sseme sem tndja 
elhalványítani. Msgmaradt egy saemáből. o thatatlan 
fénnyel  sugárslk lelke, az ő finom,  jó és feakölt  lelke 
s fenköH  lelkének mlndr-n kincse. 

Egyik életraji irója aat mordja Róla .Legmaga-
sabb csúcsunk köettl való a szellem világában*. Es 
valóban, gazdag lelkének sok BUgars fénylik  ai Időben. 

Kimagasló óriás volt, mint költő, hisaen Hymnusa, 
a Magyar Nemiet Imádsága ma is, és aa Is marad 
mindörökre. 

Úttörő is volt 0 volt a magyar irodalomban ai 
első kritikus, aa első harcos kritikus s mint Ilyen — 
örök emberi tors — sebeket is adott és sebeket Is 
kapott. Aionban a fájó  sebek — aa Igaa harcban adott 
és k»po'< Bebek — termékennyé tették ait as utat, a 
melyet ö tört éB a melyen ö járt legelőseör. 

Di nagy vo<t Kölcsey mint ssónok és n»gy volt 
mint politikus Is. Kossuth Lajos,Igy Jellem'ite Oi, mlat 
szónokot. , á tiszai követek asztalánál egy férfi  állott, 
kinek halk pzóiata szent pleíás Ihletéseként reigett 
végig a csontvelőkön. Egy erős lélek, tönkeny teat 
láncai köaött. Egyetlen szemében a nemaet mnlt és 
jelen bánata tükrözött. Szava lompa és mély. A reá-
meresilett szemek előtt, ugy állott mint egy túlvilági 
lény, kinek ea <Hem«iavát leikünk lelkével véltük hal-
lani. Ét a slrl hangra, siri csendesség flgyelmestetett, 
melyet csak aa éraelmek villanyos kitörése siakasitott 
félbe".  Egy Időben megyéjének Sia'már vármegyének 
volt a követe s mikor m'nt llyer, ellentétbe kerüli 
megyéjével; lemotdoU. Hogy kl volt Kö'csey mint 
politikus, legjobban bliooyl'ja aa, bogy lemondásakor 
.Ai orsiággyüléBt felfüggesitntték,  »b orEiággyülésl 
ifjak  gyá«ifátyolt  kötöttek és Kos>u'h Lajos gyásike-
retbeo rdta ki a tudóMiámt". — 

Hanem ha va'amlben nagy volt Kölcsey, akkor 
mint nemiet nevelő volt a legnagyobb. Aki a P/iralnesIst 
elmélyedve, odaadóan olvesBe, nem gondolhat, nem 
érezhet mást, mint Fit, hogy ha Kö'csey, Boha ei élet-
ben egyetlen sort sem irt volna a Parfinesisen  kivtil 
akkor Is ő lenne, a legnagyobb magyar nemzetnevelők 
egyike. 

Alig van magyar, s-H na olvasta volna, ne tanulta 
vagy ne olvasta volna Kö'ctey Puralneslsét, de keve-
sen vannak o'yBnok, akik ezt örök kincsnek óraik s 
még kövesebben, akik e P .ralnvsls kincsével járják 
»s élet utj°lt. Kölc^y ined tilg szerette kis öccsét. 
Kálmánt és cekl Irta elut^hez u rateKu. de siavB 
mindenkinek, minden magvaruas í rök erőforrás.  Mén-
nel nehez'bh a m"gy»r sora, nrnál nagyobb lelki setlk 
•tág meríteni ebből a jr»zd -g forrásból  — a ParaineeU 
bő1 — hogy a megbróbáita'á^okben árnál hősibb IH 
lekké', 'udjuik helyt áUrl. M-rKek t-hát H ParslooBls 
kioc-t böl néhány gondolatot B érezni fogja  mlndec 
magyar sziv, hogy nem ártott annak »z idő. 

„la aki életében sokat éraett, sokat gondolko-
zott; B érzeményeit éB gondolatalt nyom nélkül elröp-
peni nem hagyta, olyan kincseket gyűjthetett maga 
oak, mely as élet minden saakábsn, a aaerencse min-
ge n vál'oiásai köst gaidag táplálékot nynjt. 

A mindig s í t éneiében élő llv saját birtokot sze-
rezni r-á nem ér. Isten a szenvedőnek engedé a vi-
gaBitaláít ai égési természetből, aa emberi tettekből 
és tanításoktól srlvben élő tudományt izlvhatni. 

Alig ven ember, kinek lelkében a Jó és 
magvai a természettől hintve ne lennének. 

Imádd aa Istenséget I ei legelső rendssabás Pyths-
goras aranyverseiben. 

At ár mer:' t v !ed e temérdek mlcdencégben 
klrtetpdet, mindenfelől  egy vógtelenül bö'cs, nagy 
jó, de egvBienmlnd megfoghatatlan  lény jelenségei 
Fugéroinnk feléd 

Soha st m tudtam megérteni; kik azok, akik ra-
gokat vllágpo gároknek naveilk? Az emberi tebnirP^ 
parányi lámpa, melv egysierro keakeny fényt  töi.he, 
meg fányéve*;  s ha egv helyről másra buroltv.i^ 
setetséget hagy maga u áu. 

Hol aa ember kl magát a föld  minden orsiága! 
nak saentelnl akarván forró  szenvedelmet bordoahatn^ 
Irántuk keblében ? L'onldás csak egy Bpártáén, R 'gulu' 
csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarorsság r̂ 
halhatott meg. 

Saeresd a haaádl Boldog lesiess, ha a férfiVn 
napjtlban e Baavakat ugy fogod  érthetni, ugy fogo<-
érethetni, mint kell. Haaasaeretet egvlke a kebel Msi 
teleire legméltóbb nienvdelmeinek, de sok kívántat!» 
mlg annak tlssta birtokába Juthatunk. 

Mert tudd meg, e sióban: hass, foglaltatik  <:c 
emberi sseretet és óhajtás tárgyainak össvessége. Ouér. 
atyái által Istennek építve, ház, hol az élet elaó örö 
melt lileled, föld,  melynek gyümölcse feltáplált,  BIU 
lóid, hitvesed, gyermekeid, barátaid, rokonaid s pol 
gártársald, egytől, egyig csak egésaltő réssel annak. 

A bölcsesség legnagyobb mestere aa élet, aaon-
ban gyakran felkeresed  a rég elhunytakat ls, kik ta-
nulások, vizsgálatok és tapaaatalatok állal gyűjtő» 
kincseiket a maradék Márnára könyveikbe letették. 
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Mal-g szeretette] függj  a hon nyelvén I mert hena 
aeriie; Ab nyelv, barom egy mistől válhatatlan dolog: 

ki ea utolsóért nem bnzog, n két elsőért áldozatokra 
vita lenni nebeaen fog. 

Sok nt vlaa magasra, ea utak között nem egv 
vao, mely mindenkinek hatalmébao áll. 

Többssör mondám; aa ékt főcélja  a — tett. 

Minden Ismeret kútfeje  a tapasztalás. 

Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, 
noodhatnám nem tehet sokat, egyesített erőknek pedig 

lehetetlennek látszó ls gyakran lehetséges. 

Ellenség és ellenkezés nélkül, az egéaa termé-
-zetben semmi sincs. 

Halálért tenni jót, usiorástól la I itellk. 

Óvd magád annak lateaanl, ami nem vagy. 

Ismerd magadat B magad által BB embereket. 

AB Idő oagy mester. Aki tud várni, aa sokat tud 
•i nem caak tud sokat, de tehet B tenni fog  aokat. 

Erényt czak ugy bírhatsz, ha Baját szivedből fej-
tetted kl, asl mástól átalvennl s dlvatköntöskéol ma-
gadra venni nem lehet. 

Fáau't BBIV boldogságot nem éreahet, nemtelen 
tzlv nem biahai. 

Hlgyj nekem, e szó boldogBág egyike a legbi-
zonytalanabb a legszűkebb értelmé kifejezeseknek. 

Minden egyes ember, még a legnagyobb ls, pa-
rányi réssé aa egéssnek, minden résa as egészért leven 
alkotva, aaért kell munkálnia ls*. — 

Boldog az, aki életbe Indulásakor magával viszi 
s lelkében érzi eaeket az lntelmekat. O yen minden 
gondolat, mint BB lmádaág, melyet oltóimul, eltávozott 
szerettei után fcüid  aa aggódó aalv. 

De Ie£főképpen  bodog cemzbtünk, melynek so-
raiból Itten ilyen nagy és halhatatlan embereket jelölt 
örök életének, őrök erőforrásán'. 

J M. B 

Vitézi címeres és frontharcos jelvényes 
névjegyek 

a Vákár nyomdában készülnek. 

Szeretlek Szegedi 
Szeretlek Szeged, szeretlek negjon 
és megölelve tart a két karom I 
Szeretlek, mint psraaat aa sssti.got 
éa tlsatellek, mini kicsik a nagyot I 
Saeretiek, mint hÜB völgy a bérceket, 
mint aaent öreg a mnlt emlékeket. 
Mint bus borongó bn a gyászolót 
a drága ei amét az érte lázadok. 
Mint madárdalt a tlikoa rengeteg, 
mint átok a szentségtörő keset I 
Baeretlek, mint mezők a harmatot, 
melyre gyöngyöt a napsugár rakott, 
mint nő a saepet éa hősét a nép 
B BBUIŐ aa elsőt iépő gyermekéti 
Szeretem széles, nyílt utcáidat, 
magyar jellemed, glóriáidat. 
Multad 6a néped magyar vágyalt: 
Duzonlca ós Tömörkény jártak Itt I 
A TiBza melleit lls magyar világ: 
Egyenesség, tlaalaBág, sok virág, 
magyar pataiéban tündérpalota, 
Mit becsületünk állított oda I 
Hoaaá egy vl'ág rettegése aaállt, 
Hol megkövették Isten-ostorát l 
Kossuthnak voltál magyor- büszkeség, 
abol felderült  a magyar ég 
és betlehemi csillag ragyogott 
ss nj vesérnek uj akaratot I 
Kit török-latár-labanc fegyverek 
s aa árviaek sem ölbetének megl 
Multad mes'l és hirdeti nekünk: 
Feltámadunk  ia el nem veszhetünk  I! 

Elviszem hát édes emlékedet 
Mindenhová hol él emlékesei I 
A te hiteddel áldva gasdagon 
saékely népemnek IB megsúghatom, 
bogy kitartás, mert mlg Szeged Saeged, 
hiába bőgnek vad .feazitsd  meg'-etl 
A Dunántul s a hajdúi-ág magyarja, 
a magyar tér hős apraja és nagyja 
Hivő üdvével csak egyet akar: 
a főidet  mely ápol, s ha kell eltekarl 
Qyőselem-saántásod aaent magja kikel, 
csak hinni... lenni... és akarni keil... 

Ob kl ae sseretno tégedet 
te hittel élő drága aaép Baeged I 
Büsske sslvvel saeretiek én nagyon 
éa megölelve tart a két karom I 

Vitéz gyergyóalfnlvi  Dr. Gerőeffy  GMan 
ézaagy. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Udvarhely vármegye áliepánjanak fel-

hlváea. A románok amint tudjuk a legértekesebb le-
véltári anyagokat Bsétsaórták vagy eladták csomagoló 
papírnak. Easal kapcsolatosan Udvarhely megye alis-
pánja felhívást  Intézett a lakossághoz, hogy tartaa ha 
aaflas  kötelességének besaolgáltatnl minden oiyan le 
véltári okmányt, amely rendsaerlnt nagy aaeileml és 
nemaetl értéket képvlBel. — A feihlvás  cBiki viszony-
latban is IdőBserü. eaerl kérjük, hogy akinek kezébe 
ilyen iratok kerülnek BBOIgáltsBSák be a hatóságoknak, 

— Megtorpedóatak a Queen Mary-t. A vi-
lág három legnagyobb hajúóriaua 'gymásuíán hallat 
magáról. Emleaezetea, amikor as 1929 ben epüll 61.731 
tonnáB nemet Bremen a háború kezdetekor kitöri ame-
rikai kikötőjéből és ezer veszedelmen keresatül haza 
órkeaelt nemet kikötőjébe. — A német gőzös nagy-
szerű hnsaárbravurja után azután a franciak  világhírű 
88 eser tonnás Normandle-járól hoaott birt a napiBajtó, 
amelyet az amerikaiak lefoglaltál  éa repiilőgepanya-
hajónak szándékoztak atalaklianl, majd váratlanul tűz-
vész pusztította el. És moBi a legnagyobb hajóra a 85 
<taer tonnás angol Qaean Msryre terelődött a világ fi-
gyelme, melyet csapauzálittábra használtak és nómet 
tengeralattjárók megtorpedózlak. 

— Tanítojelöltek falamunkája.  A csíksze-
redai tanítóképző növendékei Forencz Jjzaef  tanár ve-
Zdtésevel erlekes falumunkát  végeznek. A magyar ne-
velésügy hivatása magaslatán án. A magyar falut,  a 
magyar tanító munkája tpltl meg. Ezért megbecsülni 
való a tanítóképzőnk igazgatóságának BZ a terekvese, 
amely nóvendekcit a faiu  munka iránt fogékonnyá  ne-
veli. A kél utóbbi vaaernap Csiktaploczan majd Zjö-
gód község lako-Bága gyenyőrködhetett tonuisago:. lá-
togatásukban, ameiy magyar kuíturái ée igaz magyar 
gondolatokat vitt a magyar falunak. 

— Kolozsvár m gvaaarolta a Nagy Imre 
által rajaott fejeket.  Nigy Imre f'jatómuvtBznak  a 
csiki Vármegyeház dísztermein lcgu.il tib rendezett 
kiállítási anyagából lBmerereleBuk ások a rajzai, ame-
lyek a H-iikon kÖrOl csoportosult Íróink fejail  örötíi-
tettók meg. Az enyazerU menteti vonások mögött egy-
másután oievened^lt meg aa a szellemi éíCB pat, amely 
Erdély leik ól adta ós Irta a legneheeebb időkben. — 
Latiuk Kemény János, Bátffy  Miklós, Nytrő József, 
T iméhl Aron, W.-ibh Aibeit. Kós Karoiy, Dsldu J >tó, 
Kacsó Sándor 68 inasok fajait,  akUbtn Nagy Imre 
íatnoki szeme ÓB művészété a magyar jövő értekta 
munkásait örökítette meg. A ti r.énemi fejek  gyűjte-
ményét kialiiioita da nt-in vo l xaandakaban eiadol. 
Moat Kolozsvár varosa targyaiásokal kezdett és Nígy 
Imrétől megvásárolta tzt aa értekeB anyagot. 

— Árszabalyoaaaok. A m. kir. Közellátási Ml-
nlsaitr ur a következő cikkek árult seaháiyozta: angora-
fonalaa,  kevert minőségű angorafonalak,  egyes Btari-
'.olt zöldségei:, zománcozott vaBieinezedécyi-ir, l.iccse, 
olajosmagvúk, fohernemü  tlsatltás, kjlmefestes,  végy-
tisztítás ea kall kenóstuppan. Felvi a^ontást bárkinek 
ad a Felügyelőség, C-jtkszereda, S*entléiek-u. 8 sz. 

— Saas aaekely fla  ea leány Homan mi-
nisaternel. A mull háiao Bodapesten megrendezett 
,E/.er széke'y leány nep* alkaimával Mizlós Gergely 
Csikvármogye kir. iante.ügyelóje aaáz székely gyer-
mek liaatüigő küldöttséget vezette Homan Biiint val-
lás- és közoktatásügyi miniszter ele. Miklós Gergely 
huszonötezer csíki saékely gyermeknek es 560 tanító-
nak üdvözletet tolmácsolta, A miniszter éa felesége 
együttesen fogadiák  a küldöttséget, ameiy átnyújtotta 
a miniszter csiki látogatása alkalmából készült fóny-
kép-felvetelek  gyűjteményét. A miniszter szívesen fo-
gadta a csiki gyermekek kü díttsigél és beszédében 
kihangiulyoata, hogy ismeri a Székelyfölddel  kapcso-
latos tennivalókat. 

— Ne rejtegeasünk. Tikár Anta,né teterőpa-
laki lziós 2 maa-a gabonafölöslegét  éa 40 kg. lisatjót 
a számbavételeié biaottság nlői eldugta. — Ennek a 
csusya ügynek két réaze van. Egyik. A szomszédok, 
t>k'k tudiak a rejtegetéaró', ellopták a Tatár Antaín-Í 
e dugott portékaját. Szinte asl moadja aa ember, — 
jól lettek. Ea aa ügy egyik fele.  A másik pedig aa, 
hogy egy öntudatos, közösségi életet elő táraadiloui-
b»n nem történhet meg, hogy dugdosunk. Háború van 
ilyenzor caak egy cél létezik, a közös jég azolgálata. 
Aki dugdos, rejteget aa a hazaárulással teljesen egy-
értelmű bűnt követ el. Szó' ez a figyelmeztető  tanítás 
mindannak a sok csíki Talár Aalalnának, akik nem 
akarják megérteni ennek a háborúnak mindenkire BU-
lyoB kötelezettségeket jelentő parancsait. 

— Miért nem saabad felaaallni  a sebes-
vonatra Tnsnad községben. A közönség köréből 
kapjuk az alábbi panasat, ameiyet a MÁV Ualetvezs-
tŐBég figyelmébe  ajánlunk. Arról van szó, hogy a CRIFC-
aaeredan átszaladó Bebea vonatpárra Tusnád köz ég 
ben nem saabad felszállni  .annak dacára, hogy ea a 
vonal Tusnád köaaegben amúgy Is megáll keaelés vé-
géit. Nim érljttk a rendelkeaést, amelynek blaonyára 
meg lehet a maga szakszerű Indoka. Ml caak arra 
Bkarjnk a figyelmet  felhívni,  hogy Tuanád község az 
öt Kásaonnak a vasúti állomása, eseuklvOl több állo-
más nélküli alcsikl községnek ia a felszálló  helye. 
Egyenesen leheletlen helyset as, hogy a sebes vonat 
megáll Tnsnád köaségben, aaonban egész apparatus 
vigyás arra, hogy nehogy valaki felssállhaBsoa  a vo-
natra. As alcsikl közönség nevében kérjük a MÁV. Us-
letveselőséget segítsen ezen as érthetetlen helyzeten. 

— Halálozás. Nagy Bálint frontharcoB  rokkant, 
bérkocsi tulajdonos márclns hó 27-én, hoassas beleg-
sig ntán, 51 éves korában maghalt Cslksssrsdában. 

— A magyar ozendőr minden bűnt felderít. 
Nem érdemes a bűn útjaira tévedni. Minden ember lát-
tathatja, hogy a magyar CBendőr a bünöaőt órák lefor-
gáaa alatt nyakon fogja.  A világnak e leghíresebb sser-
veaete előtt minden bűnre világosság derül. A kakas-
tollas kíméletlen üldösöje aa embertársának kártokoső, 
a társadalomnak veaaedelmet jelentő rosssféle  ember-
nek. Itt nem lehel megveBstegetnl, mint ahogy a múlt-
ban Baokás volt. Csak a napokban tette ártalmatlanná 
csendőraágttnk Csáki István 28 éves cslkdánfalvl  llle-
tŐBégU legényt, aki 1939 óta foBztogalója  a cslkl fal-
vaknak éa havasoknak. Egyidőben a román csendőr-
ség U elfogta  de sikerült megssöknie a CBlkaseredal 
fogháaból  s azóta moBianáig tovább folytatta  rablásait 
amig mult héten a magyar csendőrségnek sikerült vég-
érvényesen ártalmatlanná tennie. A csendőrség most 
göngyölíti fel  a Csáki bünlajatromát. Mnlt vaaáraap aa 
egész vároB saemianuja lehetett annak az épületea lát-
ványnak, amint végig kisérték a bűntársak egéss so-
kaságát a helyszíni szemlékre. Összekötözött székely 
asBBonyok éB férfiak,  akik annyira megfeledkeatek  ma-
gukról, hogy toívajláBra vetemedtek. Milyen szégyen. 
Milyen megalázó moat ösazekötözve járkálni. Hát meg-
éri. Nemcsak magukat tették tönkre, de Bségyent hős-
iek egész családjukra, megbélyegezték magnkat, gyer-
mekeiket. Tisztán kapzsiságból. Mert aki dolgosni akar, 
anuak a magyar élet még mindig tudja biztosítani a 
tisztességes falat  kenyeret. — A ssékely embernek 
D'idlg soha sem volt kenyere a betörés, a tolvajlás. 
És ha akadnak kóaöttUnk, akik lelkileg odáig züllöttek, 
hogy a bűnnek erre a sötét útjaira vetemednek, akkor 
gondoljanak a magyar csendőrség példás szerveseiére, 
amely elől nincs menekvés. 

— A gyimesbükki leventék gyűjtése. A 
Gylmesbükk-rakonyásl levente caapat M hálykó Jánoa 
tanító helyi parancsnok vezatéaével aa áll. népiBkola 
aövond kelvei karöltve március 15-én jól sikerűit ün-
3ep jiyt tartott. Előadlak két 1—1 felvonásos  alkalmi 
színdarabot if.  Aa ünnepély befejeztével  a „ Vörös ke-
reau','- javára rögtönzött gyűjtés tartatott, amelynek 
eredmenye 74 P«ngő 88 fillér  illetékes helyre küldetett. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindaaon kedves ba-
rátnők éa barátok, fellebbvalók  ÓB kollégák, a kik a 
nóbai férjem  Dr Kelemen Károly tragikus elhaláloaása 
alkalmából eióUiott nagy fajdalmsmban  oczioztak és 
őialnte részvét nyilatkozatukkal nyugaBBtaló gondola-
tokat váltottak kl szomorú lelkemből, fogadják  őSBinte 
nivből jövő háiáa köszönetem, özv. Dr. Kelemen Ká-
ró yoé BB. Sándor Erzsébet. 

éa daréklájás. ématygéi. ideoastég, 
tiaztátalan leint oyakran csak ai 
•méulésl zavarok következménye, 
ttyankof  I» *eplt a V.VLlAV 

— Kormányaóhelyettea Urat megillető meg-
szólítások éa tiasteletadaBok. Magyarország Kor-
másyzóbelyelteaét lraaban a „Főmélioaágu Kormányaó-
h":yetie3 Ur', Bzóban a „Főméltóságod" megszólítás 
ilietl meg. Szóbeli órlntkeaéBnél BB „aláaatoaan" aaót 
mlodig használni kell. 

— Iámét megindult na erdélyi sebesvonat. 
A MAV. igazgatóságától nyert érte sütés saerlnt Bnda-
psst—Nagykároly—Dáa és Beaaterce között további 
intDzkcdás.g Lmét közlekedni fog  a Budapest—Nyu-
gati pályaudvarról 21 óra 10 perckor Induló óa ellen-
irányból oda 9 óra 46 perc tor érkező sebesvonatpár. 
Budap&stról ea a vonat eisőiaben márclua 19-én, Bsaz-
teiciről pedig március 20 án indult. A vonatpár Sae-
reifalván  auióbui'icsailakoBásl kap a aaékely kör vas-
úton jelenleg is közlekedő vonatpárbos. 

— Serleget juttatott az EKE oaikeséki oss-
talyahoz Andraaay Allhaly grof.  A Calkaaeutklrály-
rói elazirmaaott Aodrássy csalad egyik sarja, Andrásay 
Mihály gróf  családja ősi fésakável  helyre akarja állí-
tani a ktpciolatokat. Síékelynek érzi magát s ennek 
gyakorlati cieieted ilek uiján ad klfejezéat  A cslksse-
redai glmnáalumoan 3 jól tanuló saékely fiút  segélyes 
évi 300 pengővel. A végleges alapítványi költségek fe-
díJísare Csigsa^ntklrályon birtozol akar vásárolni és 
alittagaadaságoi bareneaaai. A télea 20 teljesen fel-
szerelt shalpat bocsátott az EKE cslkszékl OBfllálya 
rendelkezésére, mig a minap értékes ezüstserleget kül-
dött aa egyesdletbes. A gróf  Aadráisy asrlegérl a jövő 
téltől miidan assiendőban a székely falvak  gyermekei 
ai-veraenyre kelnek egymással. 

— Kéményseprői kerületeket állítottak fel 
a vissaaosatoit orsaagrésaeken. A közlekedési le-
hetőségek, valamint b gasdasági és ssociáhs kívánsá-
gok gondos mérlegelése után Varga Jóasef  Ipaa- és 
kereakedelemügyl mlnlBBter a napokban április l-l ha-
tállyal a vlBBsacsatolt országrészeken ösBsesen 175 ké-
ményseprői kerület felállítása  iránt lntéskedett. 

— Felhívás. Calkazereda és Vidéke Ipartestü-
lete felhívja  a körletóhes tartozó ÖBsaes bőriparosok 
figyelmét  arra, hogy Besztercén a bőr és fénvbórlpari 
bzövetkezetnél munkát vállalhatnak, napi 6—10 P-*ngő 
akkord kcroaetl lehetőséggel. Jelentkezni lehet 1942. 
márclua 31-lg Csíkszereda éB Vidéke Ipartestületénél. 
Fenti jelentkezőnél u;y segédek mint mesterek saá-
mllásba jöhetetk. 

— A Pesti Tflasde  u j számában dr. Nyúlásai 
János irt cikket a tőzsdereformrál.  Érdekes cikk ssá-
mol be Káilay Miklós programmjáről a nemaetl munka-
tervvel kapcsolatosan. Raményl Bchneller Lajos négy-
éves pénzügyminiszterségéről, érdekes ipari és bank-
tranzakciókról stb. 
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— Aa oraaágoa Táraadalomblntoaltö Inté-
aet a fiatalok  elküidéses Üdültetését aa 1948. évben 
mér a keletmagraroriiágl ia  erdélyi területekre la 
blier|eaatl. Elküidéses gyógyüdültetéaben réiiesülbet-
aek a kerületi pénatár kSlelákébe tartoaó aaok aa 
öregségi stb. biatosllásra köteleaett fiatalkora  (14-18 
éve?) blaiosllottak, akik egéssségi aaempontbél vagv 
saociália okoibél gyógyfldQlletésre  aaornlnak. Aa a 
biztosított, aki 1923 évben aaülelett, gyógyüdültetéi-
bao ebben aa évben mér nem résaealtbeiő A gyógy-
ttdttitetéj időtartama csoportonként két-két bér, amely 
m^gdgysaik a 30000/1936. Ip. M. aiimn rendeletben 
a tanoncok résaere blaioaltott flietéses  Baabadaég Idő-
tartaméval. Ai O. T. I. calkaaeredal kerületi pénatéra 
felhívja  aiokat a fiatalkora  blatoaltottakat (14—18 éveB 
fink  ea leányok), akik ai elküldései gyógyüdülőire 
Igényt tertBnak, hogy a gyógyOdültetésre kijelölésük 
céijábel a kerületi pénitár (Calksaereda, Hargita-ntca 
1. eí, emelet) 2. ssámu hivatalos helyiségében minden 
bet saerdáján d. n. 16—19 óra köiölt jelentkenenek. 
A jelentkelés végső határideje 1942. junlm hó 10. 
A szükségei további felvilágosításokat  BS érdekeltek 
a fentebb  megjelölt helyen saereahetnek. 

— Találtatott. Folyó hó folyamán  kn'csok ta-
láltattak. Igaiolt tulajdonosa a rendőrkapitányságon 
átveheti. 

— A Fatb. Nóaiövetaég .Néma báljárai" jegyeiket 
megváltották: Darvas György. Dr ErAss Péter, Dr. Fényes 
Eudre. Hol 6 Gábor. özv. Kirda Gyn'áné, Kard a Ofön,  Neuman 
Ernő százr.dos Szász Geró 10—10 pengd. Dr. Élthes Endre, 
Dr. Földes Jenő, Dr. Kolambán József,  Dr. Kováta Károly, 
Szentes Gábor 6 - 6 pengi — Albert Vllmoané, Ajvtsz Árpád, 
"r Adler '.llkMa, Blri Fereno főesp.,  Bartha Márta, Bakó 
Kálmán. Bakó Kálmánná. Dr. Borsányl Kálmán, Dlró Antal, 
Bouta Márton, Blsztrán Sándor, Dr. Balrgh Lajos, Bőszek 
Gyula, Baszek Gyuláné, Bakcsy Károly, Dávid Ferenc, Engel-
ielter Károly, Ferenci Gyárfás,  Fenke Ferenc, Fejér Bála, 
Gáspár Gábor, D-. Gyö gypál Dimokosné, Hossza Kálmán, 
liaácsony János Lnx Józsefné,  Dr. vitáz Nyerges Gyula, Bzv. 
Ur. N.gy Béntné, Dr. Nacy Andás Dr. Sándor Gyul«, Soly-
motsy Karoly, Szabi Dezső, Dr Tódor János, Trohán Antalné, 
Balázs Ferem. Borbély Sámuel;- Vákár Lajos, Vlzy Sándor, 
Dr. Zakariás Bálint 5—5 pengi — Dr. Balásy Kálmán, tfj. 
Balázs András. Bartha Gynla, D-, Bazáa Mártonná, Bíró Jó-
ZBel , Borcsa Gergely, Brossek Károly, Békéssy Elek. Bata-
bássy Jázsef,  Cslby Károlyné, Czlriák Antal, Sz. Cseh látván, 
ld. Dóczy Jánosná, Dr. Daiad'os Félixaé, Dávid Imre, Ifj. 
Dóozy Jánosné, Dóozy Andrásáé, PoboB Áron, Farkas Pál. 
Ferencz Jalia, Fodor Pál, D-. Gál Antalni, Gál lmréné, 
Dr Gaál Endréné. Gondos Gyárfás.  Hodossy Kálmán, Jakab 
Fereno, Kotsts Zoltán, Kalfás  József,  Di'Keose Tibor, Karsay 
Sándor dr., Karáaaony Antal dr„ Kösztier Arthnr dr., Lázár 
Géza dr , Má;er János, Msgyary Albert' Miklós Gergely, N N„ 
Dr, Puskás Levente. Dr. Plttner Árpádné,lfj.  Papp Károlyné, 
R4toasy István erdő ig.. Rancz Béla, Szathmáry József,  Sántha 
Albttrt, Szopos Lajos, Székely Géza, Száva Antal, Szlrkovite 
Károly, Tarsay Sándor, T«ke Bánlné, Takáts Lajosné, Dr. 
Török Lipót Vojel Jakab, Winzám Miklós, Dr Vitályos Géza, 
Dr. Zakariás Jeni, Zakariás Izsák 4—4 pengi. — AladloB 
Zoltán, ifj  Bedő a.kos, Ozv. Balogh Géziné, Fülöp János, Dr, 
Kováta Antal, lfj.  Kováta Jenóné 3—3 pengővel. — Algner 
Fersnoné, ifj  Ágost Jenő, Ambrns Endre, Ágoston Mária, 
Antal Gábor, Dr. Ady Endréné, özv. Albert Bándorné, Antal 
István, Besiterozey Bála, Boáin Imre, Berkeszy Ároád, Bíró 
Károly. Botár Béla, Csedó Ibi, Csiszár Margit, Dr CsedA 
Anírásné, Oiáka Istvánná ,Dr, Csongor, Dr. Csegezy, Dr. Csedó 
Béla. Csiszár Béla, Csiszár Bála, Csiszár Károly. Cslarér Zol-
tán, Domok-s Sándor, P. Dávid Margit, Dávid Jánoa. Dávid 
Fercnoné, Dakó János, Dr Dobribán, Domokos J. Róbert, 
Erőss Lajos, EperjeaHy gazd. 'alQgy.. Eigel Mihály, Ferenoz 
IMzálla Fejér Károlyné, Fodor József,  Ferenoz Sándor, Fe-
rencz József.  Ferenoz Józsefné,  Dr. Fejér Anta'né, Dr. Fadgyas 
Kndre, Gál Sándor, Gál Fereno, Györgypál Károly, Gaál Ilonka. 
GuboJy Sánicrué. Gál Fereno, Dr. Gál Károly. Dr. Gajáry 
1 ászló, özz. György Ignáczné, Dr. Geday József,  Dr Geday 
Jozsefné,  Gyertyánfiy  Aladár, Haioaa József,  Imreh Laios, 
Imre Elek, Imre Elekné, Izsák Mihály, Dr. Jakab, InczeLajos, 
Kemény László, Király István Keresztes Antal, Kla Sándor, 
Kobrloza Zoltán, Kfirössy  Fereno. Bzv. Kalamát Gáborné, 
Kováoa Károly, K'rály ''ária, KováoB Irma, Dr. Keresztes, 
Kalussa Mariţit, Király Matild, Ktss András ny. plébános, 
László Jáncs, LöftUr  Vilmos, Lábas Erzsébet, Lórinoz Gynla, 
Márton Ida, Jlóldován János. Miklós Gynla, Mezey Joaohlm. 
Moluován Olga, Vooaer, Mlkn Gyula dr., Madaraa Jánoa, 
jurányi cs-százados, vitáz Nagy Jánoa, Nváry Rudolf,  Bzv, 

Nagy Sándorné, özv. d'. Nóvák Albertné, Bzv. Nnridsány 
Mártonná, Nuridsány András, Ozv. T. Nagy lmréné. Dr. Ne-
mes István Nagy Mihály, Nagy IllB, Nagy András (Taplooza), 
Orbay Áenes, Oprlsa Engenia, vitéz Poloza ez-edes, Péter 
Ferenc, Petres Andor, Pletkovlta Gabi, Patres Igná';, Petres 
Juozl, Páll Ignáoné, Pototzky Pál, Petrányi Károlyné, Dr. 
Raüaln Imre, R Istzánné, Dr. Részegh Tamás. "álló Ist-
vánná Sonmidt Gynla, özv Scmidt Fereiioné, özv. Simó GerAné, 
Di Szócs László, özv. Spren z Gyö-gyné, Sprencz Artbur. 
Schmidt Ilonka, Dr. S'áva ALtal ifi.,  .«zabó Elek, Szilárd 
József,  Székely László, özv- Dr Szóoyt György né, Dr. Szabó 
Zoltán, Szigethy Albin Suri Béla, Szopos Fereno, Took gazd: 
felügyelő.  Tőko Rózália, ' odor János v. alj. Tatár A-unka, 
L'ngváry Zoltán, Bzv. Ven el Józsefné,  Szv. Weinhold Ágos-
tonná, D' Vogl József,  Vaihányay Antal, Bzv. Vákár Lajoané, 
Vischer János, Verzár Mór, Xántna Ilona, Dr. Zakariás Manó, 
Z'kariás Lukáos 2 - 2 pengő. — Kalamár Bála, Koozkás Bála, 
Kovács Jaila, Kristóf  János, Dr. Szabó Zsitán Szlrkovlts, 
Szathmáry, Szentpétery Bálint 150—150 pengő. — Olvasha-
tatlan alai-ásnak 2 -5-2—2—2- pengi, öaazes bsvétel volt 
&;0 pengő. 

— Egyetlen aiékoly folyóiratunk  a Hargita-
váralja legújabb Bsáma a diadalmas magvar március 
tüaévei kősiönti aa olvasót A címlapon Bodor Aladár 
.Ai nj március ifja"  c. verse sultan a salvbe. A v»«ér-
cikkM Dr. Áorabám Ambrus egyetemi tanár irta .Örök 
magyar Má'clu*" elmen. Ádám Éva .Biékely küldött-
ség KosBuihnái1* ctmü írásában meghatóan síép ese-
ményt elevenít fel.  Ugyanis B^pslsaemgyörgy városa 
diazpolgárácak valasatjn meg Kossuth Lajost a a dlsa-
polgárl oklevelet küldöttség vlsil Turinbe. Bit a tör-
ténelet mondja el Ádám E»a. írásokat talá'unk „Erdély 
zonel büsikeaégel11 éB .Nem felejtünk"  címeken. Ver-
seket irtat cs. Jóisn Z titán és e. Nagy Árpád. ágyig-
fslvl  Hegyi litván Bidor Aladár aVirrawtóu icimü 
könyvet ismerteti. A Oóbéságok rovatát Rtménylk 
Andor Írja .A piakit hídnál" elmsn aranyon, lelket 
melegítő történetet moud el .i'ósl bá"-ról, B>m apá 
pncerjéről, A folyóirat  felelős  sierkentője csikaient-
györgyl Jóbb János. Megrendelhető: Bieged, Caeageri 
nt 4. ia. 

— Értesítés. Csikvármegye kÖBÖnségét 
tiaitelettel érteBitem, hogy 1042. évi febraár  hó 
16 tói a csíkszeredai dohánynagyáruda enged 
ményese vagyok. Dohányaagyárudám mellett 
kisárudára ia engedélyt kaptam. A következők-
ben tehát a Kossuth Lajos uoca 14. BS. (köhid 
mellett) nagyáruda helyiségében kisárudát is 
tartok, ahol mindenféle  dohány és cigarettapapír, 
gyufa-áru  mellett postai értékcikkeket, okmány 
bélyeget is tartok. — Ssives támogatást kér: 

R é s z e g h OyAz A. 
— Köaöljük a ssékelyudvarhelyl ref.  Koilngiun 

Elöljáróságának aion batároiatát. hogy as 1940-ben 
njból mesnvltott fluglmnáilumnak  fokoiatOB  Hlesstése 
rendjén 1942 sanptemberhen a glmnáalnm ül ik osi-
lályával együtt a IV. ositálvt is megnyitja. Hogy erre 
néive a Biükséges intést rdések a kellő Időben m>g-
'ebetők legyenek, felkérjük  különösen ai Udvcr'ielv, 
Hirom> eék, Erdővldák, M r̂o? Tarda és Csik vár megyék-
ben lakó ref.  siölőket, akiknek köiéplsko'ai III. osi-
tályos tanuló gyermekeik vannak, bogy amenovlher 
gyermekeiket a jövő iskolai évre a glmnáilu® IV ik 
ositályába a Biékelyudvarhelyl Kolles'umb i Bksrjnk 
beíratni, salveskedjenek piándétukat a Kollégium Igir-
gatóságáboa egysaerü levélben, vegy leveleiőlapon fo'yó 
évi május hó 1-lg bejelenteni. Ai Intézetnek iiternátnssa 
és knnvlktuia van, jó elómenetelü szegény aor-u tnnu 
lok a lehető legnagyobb feedveiményben  és segélyben 
r'aaesfiloek. 

— A tüdőbeteg gyógyítás n j módjait Ismer-
teti a Búvár moat metjelent márclu»i siáma. Veiető-
cikkében padig vitéz nagybányai Horthy István kor-
mányióhelyettes repülés terén Baeraett érdemeit mái-
tatja. A tartalmas folyóiratban  cikket irtuk nruttal: 
Farkas Sándor » tavasai madárvonulásrél, Papp Ká'oly 
a Ráupuait tó bogárról, Hirváts Z. Endre aa utak és 
vlalutak jelentőségéről, B4n Márton b P^ic'l-tóról, Tol-
nay Lajos a páncélvonatról, Csukás Zaltén a tejben 
található vitaminokról és Simon Bála a fő'drencéskér 
ellen való védekeaéB módjairól. A tudomány műhelyé 
ben rovat cikkel kőiül meg kell emMtenünk Hlll«hrand 
J nő Írását ai ember ssármará'áról és Bacsó Qlie'la 
besiámolóját a maiyorországl Mélium előfordu'á°oVról. 
A Kis Búvár és Kérdáa Felelet rovat számo* érdekes 
Írásán kívül rajtok fa  fényképek  élénkítik a közked-
velt fo'yólrat  uj rzámát. A Búvár a Franklin-Táraulat 
kiadásában jelenik meg. 

— Aa Oraaágjárás uj Biámáuak veié'clkk't 
Bombor: Biró látván orsiággyülési képviselő irta ea el-
nöklete alatt áHó erdélvl fördőasövetség  marosváaár 
helyi kosgresszu iáról. Jaleati a lap, bogy ai I. P. M 
Idegenforgalmi  szemináriumot rendeiett a vidék aiak-
emberei régiére, besiámnl báró Bár ffy  Dániel éa Ve-
r<ss Qibor érdekes e'öadásalról, k^z:l a posta vála 
»zát a magyar tájegység bélyegek kérdésében, Ismer 
tett Máday B<la dr. érdakes előadását a Biabadldő 
mez {álmákról él ai Idegenforgalomról.  „Magvar érté* 
kek Idegenforgalmi  szemmel" elmen uj, színes rovatot 
nyitott s ugvarciak vonió u|ítás a hétvégi utitervek 
randaierss közlése. Érdekes tárc, fok  aktuálli riport 
és hír tesil tartalmassá as ui saámot. Bierknutóség 
éi bi-dóhlvntal: Budapest, IV. Párlal-u. 1. Telefon 
186—724 Kapható minden IBUBZ pavlllonban. Ara 
20 filter. 

— Homan kultuazmininter Lieonciyék fo-
gadóestjón, ko'orsvári tudósítás Peéry Pirlrő1, Dohná-
nyiról és Patakyrél, h~-'ysainl köivetltéB Hnnvady Sán 
dor otthonából, képe? r port a Silnháil Magsain film-
pályáiat nverteselnek próbafelvételeiről,  réuletes tu-
dósítás a Berlin—Béc* nagy divatbemutatóról a Saia-
báti Magaain leeulabb ssámának siensációl, amelynek 
melléklete a Kis Magsain. 

— Megjelent a repül0k lapja u] aiáma. 
A Magvar S.Sroyak március 151 stâma most jelent 
mrg. A magvar bombásóknak Nikolajev bombáiá°áná'. 
elért sikereiről érdekes köilemt'nyt hoz »i uj sióm. 
Bíslts Tibor r pü'ő őrnagy l'gltrónlkáji, N»gyB>ie 
««Az-dis „2000 lóerő fele*  clmli tanu má'va, Nagy 
E'nő Dornl-r legújabb repüló-c-ón.̂ k|alról Irt érdekes 
cikke, Udvitry J nő Biáiadoa repü őblrai a világ m<n 
di>n tá|áról teszik változstoa^á éa érdakessé ai u' 
számot. A Biokásoa rovatokon kívül Támadás a r^pti'ő 
gép»o c regény folytatását,  vitéa H>fty.Frlgyes  "srvt»i 
hál-orui vlsgeeemlékeaését kPzM ez uj saám A Magyar 
8lárr.yak mindenütt kapható, éra 60 fi'lér.  Mutatvány, 
saámot a kiadóhivatal (Király-u. 93), kívánatra Ingyen 
kü'd. — 

— Felhlvaa Aa 1914—18. éxi világháborúban 
arany vlléaaégi éremmel kitüntetett legénységi áll.-ak 
fénykíp'lt  a Hadi muieum klálii ja. Kérik, hogv e 
legénységi arany vitézségi éremmel kitüntetettek vagy 
utód tik, a nunes cél érdekéhen egv Boksaorosliásre 
alkalmas fényképet  minél elő^b kü'djen'k el a H<d>-
museum paranenokságának Uudapesl, I. gróf  Betbien 
István BástysBétány. 

— A Katolikus írók éa Hírlapírók Orsaá-
gos Páamany Egyaaülete Wagerné: Fold°n Aon» 
iiékeiy Írónőt aa Idagen uralom alatt kifejtett  Irodalmi 
működéséért — már BB elmúlt cvben H'u'ilri' 
egyesület tagjává vá'asatotta s eit most egy ujabb 
meleghangú leiratban megerőíltette. Biékely értékeink-
nek mBgaiabb helyről jövő megbecsülése nekünk is 
jóleső őröm. — Legutolsó ssékely novellás kötete aa 
elnyomatás legsötétebb napjaiban jelent meg. 

Ssám 6—942 kb. 

Hirdetmény. 
A osiksieredai Közbirtokosság Elnöksége 

köihirré teszi, hogy jó minöséga szarvasmar-
hának való e r d e i s z é n a e l a d ó . Érdeklődni 
a Közbirtokosság elnökénél lehet. 

CBikssereda, 1942. évi mároius hó 24 én. 
i_3 Igazgatóság. 
f T i ó - m - i a i + á a  • 4 es lokomobll, 900-as cséplő A.1U.I U a i b U B . g i e k r é n , g o I y Ó B | komplett sör-

toito foissereiei,  melegítő kályhák, felvonó  gránlk, 
esitergapad, fejpad,  saivógáamotor generátorral 30 
HP., bennlnmolor 12 HP. kocsira Bserelve, kótöró 
gépek, 24" gatter, automatikus gyalukésfenő,  kéal-
teglaprés, kési ai^napráp, amerikaner emelő 7.5 tonnás, 
villanymotor, 2 HP. favágómotor  si::kérre>, tengelyek 
Bijtárcs^k, csapaevafr,  rönkbeköiő kocái gatterhez, 
csillékocslk. FEBRUM vaiöatóde, Cdiksaereda. 
Hargita ucca 47. 

Kareastuti  ijtatoaaig  ai Erdélyi  Preorator oyomia 
taaaeillitva  6 űlliraa  árban kapható  Vikirail. 

1388-1942 BBám. 

Kivonatos versenytárgyalási hirdetmény. 
A csiksieredai m. klr. á'UmépitéBieti hivatal a 

Gyergyótölgyesen épiiendő főaiolgablróságl  Biékbáz 
magas épiieel munkéJra 1842 évi április hó 15 én 
11 órai határidővel, nem korlátozott versenytárgya-
lást ter;. Ai ajánlatok felbontása  ugyanaintp 12 óra 
kor történik aa alulírott hivatalban. 

KilráBra kerültnek a következő iparosmunkák 
föld-,  kőműves- és elhelyeső, vasbeîon-, silgeteló-, ács-, 
tetőfedő-,  bádogo)-, burkoló- éa műkő-, asitalos-, laka-
tos-, máioló-. üvegeB-, parkettáié-, redőnyös-, ssoba-
feató-.  kályhás-, vízvezeték- és ctatornáiásl, VBlamlnt 
vlllanysiprelésl munkák. 

(A munkáin külön-külön és együttes ajánlat le 
tehető) 

Ai ajániathoa szükséges nyomtatványok, úgymint: 
költségvetés, versenytárgyalási blrdelmény <"e ajánlati 
liriap a cslkssercdai m. kir államépi;észetl hivatalban 
folyó  évi március hó 15-tő: keid ve siereibetők be, 
naponta a hivatalos órát alatt. Ugyanott a fiükséges 
felvilágosításod  Is megadatnak CB a tervek ls megte 
klaihe>ők. 

Aiok a pályácók, akik a sióbanlevő ipati mun-
kák teljesítésire törvényen képesítéssel nem bírnak, 
kötelesek már ajánlatukban azt ei Iparlgaiolvánnya! 
bíró önálló iparost («éamüip&rost, vagy gyáriparost, 
termnpaetes vagy jogl'iemélyt) m^gnevezci aki ai 
illető munkát tényleg végre fogjn  bajiari, Ai ajánlat-
ból caatolni kell BB Illető Iparos igazo ványát eredet-
ben, hiteles másolatban, vasy fényképmásola'.ban  (fotó-
kópia) éa aa Illető munka elvállalására vonatkozó BBját-
kezüieg aláirt nyllalkozatá'. 

Btnalpánzül le kell tenni aa ajánlat síérlntl érték-
nek 15000 Pengőn felüli  össiegénél 250.000 P. ártékíg 
annak 2 szásalekát, eien fcltii  p'ídig az »jánlatl ÖBiirg 
további 1 (Jg,) siáialékát. A báuatpém befiiotbMÓ 
késipániben, jf  .en hirdetmény Biámára való hivalto-
sással, póatsutalvánnyal, vagy lehető blitositétu' â  
bánatpéuzül elfogadható  értékpapírokban, siabályfz^-
r!»í láred^kolt betftkönyvben,  i'letve siabályBierlien 
liáijl oit kei«8B»gl nyilatkocatban, (bnnkgBrancla leve ; 
a m. klr. péstatakarékpénz árnál, illetve ai llietékea 
sdóblvata'nál siámfejtéa  végett előaeteBen b mnuioii 
ellennyugta kiaérett-.ben. AB ejánlattevők kötelesek ho 
nyújtani ós Piabaiyuierüt-n aláírni: 1 ai ajánlati Up t 
2. a r jeiletea költségvetéseket éB 8. a résiletes verseny-
tárgyalás! feltételeket. 

Calkaiereda, 1942. évi márclns bó 15-én. 
. A Csíkszeredai  M  Kir. 
Állampépilészeti  Hivatal. 

Székely cukorka , tésetaáru és gyQmö cn 
feldolgozó  üzem Gsikssereda, kereskede.nji 
vezetőt keres, esetlrg társat. Bardóos Martur; 
vegyesáru kereskedő Csikszentsimon. i 

E g y Ügyes fiút  tanú ónak és egy fiatal  ee^ 
det vegyeskereskedéshez felvesz,  — 

K a r d a D e z s ő , Q/imesfelsőlok. i - í 
A Királyi Uagyar Természettudományi Tár 

sulat kiadásában megjelent alábbi könyvek, 
a legjutányosabb áron e l a d ó k lapunk könyv-
nyomdájában, teljesen uj állapotban és pedig: 

„A természettudomány legújabb állomasa" 
„A nyughatatlan föld", 
a Hsro a petróleumért", 
.A gépmadár", 
„A levegő birodalma", 
„Félmérföldnyire  a tenger színe alatt*. 

H E G E D U Ó R Á K A T 
oonaervatoriuml módaasr 
szerint, Ju tányosán ad: 

Adamloza Lászlóné S p r e n o z G i z i 
Oaikaaereda, Honvíd-ueoa aa iiám. 

Vymutatt Vákár U t u i é klayvaymdájábai, Cslkaaarsda. 




